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 الميدانيالتدريب مهام مشرف ومدير 

 الميداني مشرف التدريبو رئيس مهام
 جامعة نجران -  كلية الهندسة - ميدانيالتدريب ال لجنة

 

 

 لجنة التدريب الميداني: رئيسمهام  -أ

 
 

تنفيذ  لذئا ا التذذدريب الميذداني والعمذذا اموتلذااا والمراجعذذة الميذتمرا لتعليمذذاي التذدريب الميذذداني والتئ ذية اذذ ع   .1

 الى الجهة المعنية العتماداا واقراراا.التغييراي كلما دعت الحاجة ل لك ورفع تئ ياته 

 

الجهاي المتميزا وذاي اليمعة  زيارا جهاي التدريب للحصئل على فرص تدري ية كلما دعت الحاجة ل لك وخصئ ا   .2

 العلمية والتدري ية الجيدا.

 

العما على التنييق مع أقيام الكلية المختلفة اخصئص ترشذيا اعذ  أعلذاي اياذة التذدرير كمشذرف علذى التذدريب  .3

 الميداني للطالب وتفود أحئالهم ومتااعة تودم تدري هم في مئاقع عملهم الميدانية خالل فترا التدريب.

 

يتم فيها تئزيع خطااذاي التئجيذه و ويحذق لذه دعذئا مذ   ميدانيمحاضرا تئجيهية عامة لطالب التدريب ال التنييق لعود .4

 يراه مناس ا  للمشاركة في ا ه المحاضرا.

 

حا أي مشكلة تتعرض سير تدريب أي طالب ويحق له اتخذاذ اججذراي النمذامي ل التدريب الميداني التنييق مع مشرفي .5

  ي يكفا المصلحة العامة.المناسب وال

 

 والتنييق مع األقيام لتوييم ومناقشة التدريب الميداني للطل ة. اجشراف .6

 

 رسالها للجهاي المعنية لر داا في سجالي الطالب.ج والتنييق الميدانياعتماد نتا ج التدريب  .7

 

واتخذاذ االجذراياي الالزمذة التذي تخذدم المصذلحة  التنييق لحا أي مشكلة تعترض سير تدريب الطالب اثنذاي التذدريب .8

 العامة.

 

 تئثيق العالقة اي  جهاي التدريب والكلية اما يخدم المصلحة العامة. .9

 

تزويد لجنة التدريب اأي كتي اي أو مطئياي أو معلئماي حئل الجهاي التي زاراا حتى يذتمك  الطذالب مذ  االسذتفادا  .11

 منها عند الحاجة إليها.
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قئا م الطالب المشرف على تدري هم مئضذحا  اهذا اسذم االنماذج المعتمدا لتوييم كا طالب ونيخة م   مشرفتزويد كا  .11

اوذذئا م للجهذذاي المدراذذة وتزويذذدا أيلذذا  .الطالذذب وتخصصذذه ونذذئر التذذدريب وجهذذة تدري ذذه وأرقذذام الهئاتذذ  المطلئاذذة

 . م منيق التدريب وائاتفه المختلفةاسمئقعها و للطالب مئضحا  اها

 

 

 :مشرف التدريب الميداني مامه -ب
 

تنفيذ  لذئا ا التذذدريب الميذداني والعمذذا اموتلذااا والمراجعذذة الميذتمرا لتعليمذذاي التذدريب الميذذداني والتئ ذية اذذ ع   .1

 التغييراي كلما دعت الحاجة ل لك ورفع تئ ياته الى الجهة المعنية العتماداا واقراراا.

 

 .أثناي فترا التدريب للطالبالتأكد م  وجئد ارنامج تدري ي مناس ا  .2

 

اججااة على استفياراي جهاي التدريب أو الطالب حئل التدريب ولئا حه وأنممته أو حئل النماذج المطلذئب تع اتهذا  .3

 م  ق ا جهة التدريب.

 

 توديم النصا واجرشاد للطالب أثناي فترا التدريب. .4

 

يصرف له تعذئي  ووتع أا النماذج الخا ة ا لك  لكا متدرب في الفصا الصيفي على األقا ازيارتي  ميدانيتي الويام  .5

ع  الميافاي الموطئعة اعد انتهاي فترا التدريب م  خالل توديم طلب للويم المعني ي ي  فيه عدد الزياراي والميافاي 

على مدا االنتداب الالزمذة لتويذيم  تم مئافوة العميدتن أالزيارا الميدانية انتداب لمشرف التدريب على  وتعت رالموطئعة 

 .ي حيب قانئن االنتداب في الجامعةالطل ة المتدراي  ويعئض المشرف على الزيارا

 

الجهة المانحذة للتذدريب للتأكذد مذ  التذزام الطالذب االحلذئر ومخاط ذة مذ  يلذزم خطيذا فذي حالذة مع متااعة التنييق وال .6

 في تعليماي التدريب الميداني.ث ئي غياب الطالب لمدا تزيد ع  المدا المحددا 

 

 تئثيق العالقة اي  جهاي التدريب والكلية اما يخدم المصلحة العامة. .7

 

اأي كتي اي أو مطئياي أو معلئماي حئل الجهاي التي زاراذا حتذى يذتمك  الطذالب مذ   ميدانيالتدريب ال لجنةتزويد  .8

 االستفادا منها عند الحاجة إليها .

 

 .في غلئن أس ئر اعد انتهاي فترا التدريب ميدانيالتدريب ال لجنةيم وإعادتها إلى يتع اة نماذج التو .9

 

اعذد انتهذاي فتذذرا  ي وإعادتهذا إلذى لجنذذة التذدريب الميذداني فذي غلذذئن أسذ ئعتويذيم توذارير التذدريب للطل ذذة المتذدراي   .11

 التدريب.

 حيب الوئاعد المت عة.مناقشة طالب التدريب اعد االنتهاي م  مدا التدريب وتوييم أعمالهم  .11
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لكذا  واالنتهايمتااعة الطل ة المتدراي  في جميع الفصئل م  حيث التأكد م  األعداد والشركاي المدراة وتئاريخ ال دي  .12

 في الكلية. الميدانيعليه تعليماي التدريب  ما تنصطالب حيب 

 

 جنة التدريب في الكلية خطيا.يجئز للمشرف تغيير مكان تدريب الطالب في الحالي الطار ة وعليه ااالغ ل .13

 

سذاعاي عذ  كذا شذع ة تذدريب اندسذي ويتذر  للويذم تحديذد عذدد الطل ذة  3اموذدار  للمشذرف يحيب العذبي التدرييذي .12

 ن يكل  مشرف واحد ع  كا قيم اكاديمي.أالالزم في الشع ة الئاحدا على 

 

 :توديم تئ ياي وموترحاي للجنة التدريب الميداني في الكلية حئل ما يلي  .13

 .ميتئى جهاي التدريب التي زاراا وإمكانية التعاون الميتو لي معها 

 .التخصصاي التي يمك  له ه الجهاي تدريب الطل ة فيها واألعداد المناس ة في كا تخصص 

 . موترحاي حئل تطئير التدريب الميداني انايا  على مر ياي الجهاي وعلى ضئي الئاقع العملي 

 

 

 


